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Engelskspråkig resumé

Between the last half of the seventeenth century and the

mid-eighteenth century macroeconomic theory reversed itself from a

demand-side to a supply-slde equilibrium. For good measure the reversal

repeated Itself in the last half of our ovn century. The paper vill

derive such a reversal as succinctly as possible. Explicit solutions

vill be found for the equilibrating variables of a demand-side as vell

as of a supply-side equilibrium.

Policy conclusions dravn from a supply-side equilibrium vill

reverse the policy conclusions dravn from a demand-side equilibrium.

But our supply-side equilibrium vill be as static as our demand-side

equilibrium: nothing vill move, capital stock vill remain frozen. At

such a short-run frozen capital stock labor can have a higher real vage

rate at a lover natural rate of employment.





I. INLEDNING

1

.

Makroekonomi --den aldsta delen av vår byggnad

Makroekonomin ar den aldsta delen av vår byggnad. Vi

har tillampat den sedan 1600-talets sista hålft. Makroeko-

nomin avser ett samhålle som bara producerar en enda vara.

Sysselsattningsteorin bestammer varans fysiska mangd. In-

f lationsteorin bestammer varans pris.

2. Petty-Yarranton

Pettys [1662 (1899: 30)] anpassningsvariabel var den

fysiska produkten. Denna produkt var begransad av efterfrå

gan; det fanns alltid lediga resurser. Utbudssidan var in-

get problem: efterfrågan skulle alltid skapa sitt eget ut-

bud.

Penningmangden kunde påverka rantefoten. Petty ansåg

att ett overflod av pengar hade sankt den till sex procent.

Yarranton Cl 677 (1854: 38)] ansåg att papperspengar skulle
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sanka den till fyra procent. Penningpol i ti ken kunde med

andra ord stimulera investeringen och oka sysselsåttningen

Lamnad åt sig sjalv skulle kapitalismen knappast kunna ut-

nyttja sina resurser fullt ut . Inom ett sekel byttes en

sådan ef terf rågeekonomi ut mot en utbudsekonomi .

3. Hume

Humes (1752) anpassningsvariabel var priset. Den

fysiska produkten var begransad av utbudet; det fanns al-

drig lediga resurser. Ef terfrågesidan var inget problem:

utbudet skulle alltid skapa sin egen efterfrågan.

Rantefoten bestamdes av sparande och investering och

hade ingenting att gbra med penningmangden. Om penning-

mangden i ett fullt monetiserat samhålle fbrdubblades

skulle helt enkelt priset fbrdubblas. Lamnad åt sig sjalv

skulle kapitalismen kunna utnyttja sina resurser fullt ut.

Det var staten och dess "Besserwisser" som var det egentliga

problemet .

4. Tvarvandningens upprepning

Tvarvandningen upprepades i vårt eget sekel. Denna gang



byttes keynesiansk efterf rågeekonomi ut mot utbudsekonomin

hos Friedman (1968), Lucas (1972) och Sargent (1973).

Vår avsikt år att på enklast mojliga satt hårleda en

sådan tvarvåndning. Vi anvånder fbljande beteckni ngar.

5

.

Obekanta

C = fysisk konsumtion

D = efterfrågan på pengar

I = fysisk investering

L = syssel såttning

P = varupris

r = rantefot

w = penninglbn

X = fysisk national produkt

6. Parametrar

a = total faktorproduktivitet

a = elasticitet av produkt med avseende på syssel såttni ng

$ = elasticitet av produkt med avseende på kapitalstock

b = investeri ngsi nei tament

c = konsumtionsbenagenhet

F = arbetskraft



f = kassahåll ningsinci tament

h = elastici tet av investering med avseende på rantefot

i = elasticitet av kassahål 1 ni ng med avseende på rantefot

X = naturlig syssel såttni ngsgrad

M e penningmangd

S = fysisk kapitalstock

Varupriset P och penninglbnen w ar fixerade hos Keynes

men obekanta hos Friedman-Lucas-Sargent . Alla parametrar

ar stationåra.

II. KEYNES

1. Karnan

Keynes betraktade två marknader, en varumarknad och

en penningmarknad, och ansåg att varupris och kapitalstock

var fixerade.

Karnan i det keynesianska systemet bestod av tre

beteendeekvationer och två jamvi ktsvi 11 kor . Trots den fixe^

rade kapi tal stocken uppfattade Keynes investeringen som



en fallande funktion av rantefoten, t. ex.

I = br
1

(1)

dar h < 0. Konsumtionen var en stigande funktion av

produkten, t. ex.

C = cX (2)

dar < c < 1. Realef terf rågan på pengar var en

stigande funktion av produkten och en fallande funk

tion av rantefoten, t. ex.

D/P = fXr
1

(3)

dar i < 0. Två anpassningsvariabler, produkten och

rantefoten, åstadkom jamvikt i varu- och penni ngmarknad

X = C + I (4)

D = M (5)



2. Losningar

Ur ekvationssystemet (l)-(5) loser vi ut de två

anpassningsvariablerna

X =
(

b
i/(h + i) m/P

h/(h + i}

) ( )

1 - c f
(6)

1 - c M/P ]/ (
h + *>

r =
( ) (7)

3. Lbsningarnas kanslighet

Elasti ei teten av produkten (6) med avseende på spar-

benagenheten 1 - c ar -i/(h + i) < och av rantefoten

(7) ar l/(h + i) < 0: en hogre sparbenagenhet ger lagre

produkt och lagre rantefot.

Elastici teten av produkten (6) med avseende på

penningmangden M ar h/(h + i) > och av riåntefoten (7)

ar l/(h + i) < 0: en stbrre penningmangd ger hbgre

produkt och lagre rantefot--precis som Petty hade sagt.



4. Trettiotalets erfarenheter

Passade Keynesmodell en åtminstone in på trettiotalet?

Trettiotalets erfarenheter var långtifrån entydiga.

1933 utnamnde Hitler pragmatikern Hjalmar Schacht

till chef for tyska riksbanken. Tre år fore Keynes tillam-

pade Schacht en keynesiansk tankegang: om arbetslbshetens

orsak ar en hbg privat sparbenagenhet ligger det nara till

hands att lata positivt privat sparande och negativt offent-

ligt sparande ta ut varandra. Med diktatoriskt bemyndigande

ordnade Schacht stora offentliga arbeten (motorvagar) och

stora budgetunderskott. Syssel sattni ngspol i ti ken lyckades:

arbetslbsheten forsvann inom tre år. Den keynesianska for-

utsattningen om fixerade priser på faktorer och varor var

uppfylld. Fackfbreningar hade avskaffats, lbnestopp och

prisstopp hade tillampats.

Under Roosevelts New Deal fick också USA stora offent-

liga arbeten o<:h stora budgetunderskott. Anda misslyckades

sysselsattningspol i ti ken: på trettiotalets slut var arbets-

lbsheten 17 procent. Fbrutsattningen om fixerade priser

på faktorer och varor var ej uppfylld. Fackfbreni ngars

organi sati onsratt stadgades och anti trustlagsti ftningen låg
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i dvala. Pris- och lbnehbjni ngar var resultatet.

Inom drygt tre årtionden byttes den keynesianska

efterfrågeekonomin ut mot de nya klassi kernas utbudseko-

nomi . Hur kan vi simulera tvarvandni ngen?

III. FRIEDMAN-IUCAS-SARGENT

1 . En "naturlig" syssel sattningsgrad

De nya klassikerna betraktade tre marknader, en varu-

marknad, en penningmarknad och en arbetsmarknad, och ansåg

fortfarande att kapi tal stocken var fixerad.

Vi bibehåller ekvationerna (l)-(5) men behbver tre

nya ekvationer och tre nya obekanta. De nya obekanta ar

sysselsattningen L, det upptinade priset P och reallbnen

w/P.

Den forstå nya ekvationen ar en produktionsfunkti on med

avtagande grånsprodukti vi teter, t. ex.

X = al
a
S
3

(8)
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dar < a < l,0<3<l,a+B=l och a > 0.

Den andra nya ekvationen sager att vid fri konkurrens ar

likhet mellan reallbn och arbetets gransprodukti vi tet ett

villkor for vi nstmaximering :

- = - = aaL^S*
P 3L

(9)

Hur reagerar f ackfbreningar infbr fbretagens efter-

frågan på arbetskraft (9)? Friedmans (1968) svar var en

"naturlig" syssel sattningsgrad som bl. a. avspeglade or-

gani sa ti on sg raden .

Syssel sattningsgrad och organisationsgrad varierar

i tid och rum--och oftast i motsatt riktning. Under en

trettonårsperiod 1973-1986 fann Freeman (1988b: 294-95)

att sysselsattni ngen i procent av arbetskraften var sjun-

kande i OECD-Europa som helhet men stigande i USA. Under

en femtonårsperiod 1970-1985 fann han (1988a: 69) en mot-

svarande kontrast i organisationsgraden: den var starkt

stigande i Danmark, Finland och Sverige, moderat stigande

i Frankrike, Tyskland, Irland, Italien och Schweiz,
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svagt stigande i Norge och England, svagt fallande i

Osterrike och Holland, men starkt fallande i USA.

Arbetsmarknadsl i tteraturen tillfor institutio-

nell farg. Hos Li ndbeck-Snower (1986) och Blanchard-

Summers (1988) tillkom di stinktionen mellan "insiders",

som ar sysselsatta och darmed delaktiga i besl utsprocessen,

och "outsiders", som ar arbetslbsa och står utanfbr. I

tidig nordisk litteratur hade Zeuthen (1939) fbregripit

begreppen (men ej termerna) naturlig arbetsl bshet , in-

siders och outsiders.

2. Lbsningar

Ur den nya klassiska modellen loser vi ut gamla och nya

anpassni ngsvariabler. Låt insiders acceptera en naturlig

syssel sattningsgrad < X _< 1 . Den accepteras i den meningen

att om den faktiska sysselsåttni ngen ar stbrre an den naturliga

L > XF, kraver insiders hbgre reallbn. Om den faktiska

syssel sattningen bverensstammer med den naturliga:

L = XF (10)
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år insiders nbjda med faktisk reallbn. Om den faktiska

syssel såttni ngen år mindre an den naturliga, L < XF,

går insiders med på en lagre reallbn. Den naturliga

sysselsåttningen (10) år vår tredje nya ekvationen.

Vi kallar den reallbn som insiders år nbjda med den

"naturliga" reallbnen. Den erhålles genom att såtta in

(10) i (9):

w/P = aa(XF)~ 6 S 6 (11)

Vid fixerad kapitalstock kan alltså insiders uppnå

en 3 procent hbgre reallbn genom att acceptera en 1 procent

lagre naturlig syssel såttningsgrad X.

Vi kallar det varuutbud som motsvarar den naturliga

syssel såttni ngsgraden det "naturliga" udbudet. Det erhålles

genom att såtta in (10) i (8):

X a(XF) a S
3

(12)

Vi loser ut råntefoten genom att såtta in (1), (2)

och (12) i (4):
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a 1 " C

r = [a(XF) a S
B

]

l/h

(13)

Vi loser ut priset genom att satta in (5), (12) och

(13) i (3):

1 - c
P = [a(AF) a

S
6 ]-( h + ^ /U

( )

-i/h

M/f (14)

3 . L bsningarn as kanslighet

Ingen sparbenagenhet 1 - c upptrader i syssel såttnin-

gen (10), den naturliga reallbnen (11) eller det naturliga

utbudet (12). Men elastici teten av rantefoten (13) med

avseende på sparbenagenheten 1 - c ar l/h < och av

priset (14) ar -i/h < 0: en hbgre sparbenagenhet påver-

kar varken syssel sattning, reallbn eller utbud men ger

lagre rantefot och pris.

Den naturliga syssel sSttningsgraden X upptrader i alla

fem losningarna vårs elasti ei teter med avseende på X
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ar 1, -$, a, a/h < och -a(h + i)/h < 0: en lagre natur-

lig syssel sattning ger lagre syssel sattni ng, hbgre real-

lon, lagre utbud men hbgre rantefot och pris.

Ingen penni ngmangd M upptrader i syssel sattni ngen

(10), den naturliga reallbnen (11), det naturliga utbudet

(12) eller rantefoten (13); men priset (14) har elastici-

teten 1 med avseende på penni ngmångden M: en stbrre penning-

mangd påverkar ingenting utom priset, som varierar proportio-

3
nellt mot M--precis som Hume hade sagt.

Kan faktisk syssel sattning avvika från den naturliga?

Enligt de nya klassikerna handlar ekonomiska subjekt som om

de hade kunskap både om modellens struktur och om all

systematisk penningpol i ti k. Endast osystemati ska och alltså

ofbrutsedda variationer av penningmangden kan ge upphov till

avvikelser mellan faktisk och naturlig syssel sattni ng

.

Låt till exempel arbetsgivare men ej arbetare kanna av

en bkad penningmangd och dess verkan på varupriset. Med andra

ord har arbetare temporart en penni ngi 11 usion. Men ur ar-

betsgivaresynpunkt ter sig reallbnen lagre an den natur-

liga reallbnen (11) och darfbr blir syssel sattningen tempo-

rart hbgre an den naturliga sysselsattningen (10). I sista
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hand forsvinner dock penni ngi 1 lusionen, och nya kollek-

tivavtal återskapar likheten mellan faktisk och naturlig

syssel sattni ng

.

IV. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Genom att lagga till tre nya obekanta och tre nya ekvatio

ner har vi fbrvandlat Keynesmodel lens efterfrågeekonomi till

en ny klassisk utbudsekonomi--och vilken forvandling!

Enligt Keynes gav en hbgre sparbenagenhet en lagre

produkt. Arbetslbshetens orsak var helt enkelt en hbg

privat sparbenagenhet. Enligt de nya klassikerna påverkade

sparbenagenheten ej produkten. Arbetslbshetens orsak var

helt enkelt att fackfbreni ngar var beredda att kbpa en

hbgre reallbn till priset av arbetslbshet .

En stbrre penningmangd gav enligt Keynes en hbgre

produkt och en lagre rantefot precis som Petty hade sagt.

Enligt de nya klassikerna påverkade en stbrre penningmangd

ingenting utom priset precis som Hume hade sagt.

Den nya klass i ska utbudsekonomin var lika statisk

som den keynesianska efterf rågeekonomi n hade varit. Kapi-
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talstocken var fixerad, ingenting rbrde sig. Nasta steg

skulle bli att tina upp kapi tal stocken och satta allting i

rbrelse. Men det ar en annan historia som skall berattas

senare.
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FOTNOTER

*FSr språklig granskning tackar jag Jakob Sundberg,

Bruxel 1 es.

Dokumentering i Brems (1986: 19-24).

dokumentering i Brems (1986: 33-37).

3
Visserligen hade Hume varken hort talas om fa ckf br-

eningar eller insiders. Men om vi tillampar likhetsteck-

net i vår < X £ 1 , d. v. s . full syssel såttni ng , erhål-

ler vi aven vid 1700- ta lets inst i tut ioner ett entydigt

naturligt utbud.
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